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แนวทางการพิจารณาและขั้นตอนปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา
และประชาชน
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์
แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ให้หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานฯ ดําเนินการในรูปคณะกรรมการ
เช่นเดียวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการตํารวจ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานราชการ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานจะต้องมีคุณสมบัติ คือ
1.1.1 มีความประพฤติดี
1.1.2 ไม่ เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้ นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.1.3 ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น
เว้นแต่เป็นการต้องส่งคืนเนื่องจากได้รับพระราชทานในชั้นสูงขึ้น
1.2 การกระทํ าความดีความชอบที่ถือว่าเป็ นประโยชน์แ ก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน
ตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้จําแนกการกระทําความดีความชอบที่จะนํามาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มี 2 ประเภท คือ
1.2.1 การกระทําความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและ
ประชาชน
1.2.2 การกระทําความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
1.3 การพิจารณาการกระทําความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา
และประชาชนจะต้องมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 9 กล่าวคือ มีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควร
แก่การสรรเสริญหรือเป็นการกระทําที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวิตหรือทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์
ต่อสังคมหรือประเทศ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งมาตรา 10 โดยผู้มีอํานาจรับรองผลงานจะต้องเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 11
1.4 การพิจารณาการกระทําความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
จะต้องมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 13 กล่าวคือ ต้องเป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
เช่น การศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข การแพทย์ การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ หรือความมั่นคง
ของชาติ และทรัพย์สินที่บริจาคต้องมีหลักฐานรับรองแสดงรายการบริจาคที่ชัดเจนว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของ
ผู้บริจาคหรือที่ผู้บริจาคสามารถบริจาคในนามของตนเองได้อย่างแท้จริง การบริจาคในนามบริษัท ห้างร้าน
ไม่ให้นํามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
แห่งมาตรา 14 โดยการรับรองรายการการบริจาคทรัพย์สิน ผู้รับรองจะต้องเป็นบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา 15
1.5 มาตรา 14 การพิ จารณาการกระทําความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรั พย์สินเพื่อ
สาธารณประโยชน์ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
/(1) ทรัพย์สินที่…

-2(1) ทรั พ ย์ สิ น ที่ บ ริ จ าคต้ อ งเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ม่ เ คยใช้ เ สนอขอพระราชทานจนได้ รั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้ว
(2) การบริ จาคทรั พย์สินซึ่ งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน
(3) การบริจาคทรัพย์สินที่มีผู้ร่วมบริจาคหลายคน ให้แสดงรายละเอียดด้วยว่าผู้บริจาค
แต่ละคนได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่าใด ในกรณีที่มิได้แสดงรายละเอียดดังกล่าวให้ถือว่าผู้บริจาคแต่ละคน
ได้บริจาคทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่า ๆ กัน
(4) ถ้าเป็นการบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ตามรายชื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5) การบริจาคทรัพย์สินที่มิใช่เงิน ต้องมีหนังสือรับรองมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่บริจาคจาก
ส่วนราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือนิติบุคคลที่รับบริจาค หากทรัพย์สินที่บริจาค
เป็นที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองมูลค่าของที่ดินนั้น
(6) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ
1.6 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราใดให้แก่ผู้กระทําความดีความชอบ
ด้วยการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นไปตามจํานวนมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่บริจาค ตามที่
กําหนดไว้ในบัญชีที่ 1 ท้าย พ.ร.ฎ. คือ
(1) มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ตั้ ง แต่ 100,000 บาท ขึ้ น ไป ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิสริยาภรณ์ ร.ง.ภ.
(2) มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ตั้ ง แต่ 200,000 บาท ขึ้ น ไป ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิสริยาภรณ์ ร.ท.ภ.
(3) มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ตั้ ง แต่ 500,000 บาท ขึ้ น ไป ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิสริยาภรณ์ บ.ภ.
(4) มูล ค่ าของทรั พย์สินตั้ งแต่ 1,500,000 บาท ขึ้นไป ขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ จ.ภ.
(5) มูล ค่ าของทรั พย์สินตั้งแต่ 6,000,000 บาท ขึ้นไป ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต.ภ.
(6) มูลค่ าของทรั พย์สินตั้งแต่ 14,000,000 บาท ขึ้นไป ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ภ.
(7) มูลค่าของทรัพย์สินตั้งแต่ 30,000,000 บาท ขึ้นไป ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ภ.
1.7 ให้ห น่ว ยงานที่มีก รณีต้อ งออกหนัง สือ รับ รองแสดงรายการบริจ าคทรัพ ย์สิน (นร ๒)
ออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคในทุกครั้งที่มีการบริจาค และในกรณีเป็นการ
บริจาคทรัพย์ในอดีตและไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาใบรับเงิน ให้หน่วยงานที่ได้รับบริจาค
ทรัพ ย์ส ิน ตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานที ่ไ ด้ม อบให้แ ก่ผู ้บ ริจ าค รวมทั ้ง สอบปากคํ า ผู ้ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ ง
เพื่อประกอบการพิจารณา หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลผู้บริจาคทรัพย์สิน และรายการการบริจาคถูกต้อง
ให้หน่วยงานดําเนินการออกหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สินให้โดยเร็ว
/2. การเสนอขอ…

-32. การเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์ใ ห้แ ก่ผู้ก ระทํา ความดีค วามชอบด้ว ยการ
บริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ หน่วยงานที่ได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินต้องดําเนินการขออนุมัติ
การรับมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบที่ ตร. กําหนดไว้ พร้อมแนบเอกสารการอนุมัติให้รับมอบเงิน
หรือทรัพย์สินให้แก่ราชการของผู้มีอํานาจตามระเบียบดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด้วย
3. คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตร.ได้วางแนวทางในการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สินให้กับหน่วยงานของ ตร. โดยให้สอบถาม
ผู้บริจาคทรัพย์สินทุกรายว่าได้เคยบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานอื่นที่สามารถนําการ
บริจาคทรัพย์สินดังกล่าวมาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้หรือไม่ หากบริจาคแล้วแต่ยังมิได้นํา
ผลการบริจาคนั้นมาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้รวบรวมการบริจาคทรัพย์สินดังกล่าวนั้นมา
รวมกับการบริจาคในครั้งนี้เพื่ออาจนํามาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นตราที่สูงขึ้น ดังนั้น
จึงขอให้หน่วยงานที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริจาคทรัพย์สินดําเนินการตาม
แนวทางของคณะกรรมการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข อง ตร.ดังกล่าว โดยแจ้งให้ผู้
บริจาคทรัพย์สินรับทราบและลงนามในแบบหนังสือแสดงผลการตรวจสอบการบริจาคทรัพย์สินตามแบบ
ที ่กํ า หนดแล้ว รวบรวมการบริจ าคทรัพ ย์ส ิน เพิ ่ม เติม ของหน่ว ยงานอื ่น เพื ่อ นํ า มาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สินนั้นด้วย
4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์อันเป็นที่ส รรเสริญ ยิ่งดิเ รกคุณาภรณ์ให้แ ก่
ผู้นํานิติบุคคลหรือผู้นําคณะบุคคลที่มีบทบาทหรือส่วนสําคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันให้นิติบุคคลหรือคณะ
บุคคลกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และบุคคลของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรม
เป็นการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม หรือด้านอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ เนื่องจากมีการ
ใช้ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลง ๒๘ เม.ย.๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน
เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แ ก่บุคคลของนิติบุค คลหรือบุค คลของคณะบุค คล และเรื่อ งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขในการพิจารณาว่านิติบุค คลใด
มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อัน เป็นที่ สรรเสริ ญ ยิ่งดิเรกคุ ณาภรณ์ ดัง นั้น ในการพิจ ารณาว่า บุค คลใดมีบ ทบาทหรือ ส่ว นสํา คัญ ในการ
สนับสนุนหรือผลักดันให้นิติบุคคลกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะและบุคคลใด
ของคณะบุค คลซึ่ง จัด กิจ กรรมเป็น การเฉพาะกิจ และ มีผ ลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สัง คม หรือ ด้า นอื่น ๆ
เพื ่อ สาธารณประโยชน์ และการพิจ ารณาว่า นิต ิบ ุค คลใด มีว ัต ถุป ระสงค์ใ นการประกอบกิจ การอัน เป็น
สาธารณประโยชน์ ซึ่ง บุค คลที่ก ระทํา ผลงานแก่นิติบุค คลนั้น สามารถนําผลงานมาใช้ประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ขอให้ถือ ปฏิบัติแ ละดํา เนิน การตามหลัก เกณฑ์วิธีก ารและเงื่อ นไขที่
กําหนดไว้ในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี้
4.1 บุ ค คลของนิ ติ บุ ค คลคนใดคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องเป็นผู้ซึ่งได้กระทําความดีความชอบโดยเป็นผู้มีบทบาทหรือส่วนสําคัญ
ในการสนับสนุนหรือผลักดันให้นิติบุคคลบริจาคทรัพย์สินหรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์
แก่สาธารณะ และหากมิใช่เพราะบุคคลผู้นั้นแล้วการบริจาคทรัพย์สินหรือการกระทําการดังกล่าวจะเป็นไปไม่ได้
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-44.2 บุคคลของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะกิจและมีรายได้หรือผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องเป็นบุคคลสําคัญที่สุด จนเป็นที่ยอมรับในคณะผู้ร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นผู้นําโดยมีหลักฐานสําคัญ
ยืนยันในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สุจริต และปราศจากข้อครหาใด ๆ
4.3 นิติบุคคลที่เป็นผู้บริจาคทรัพย์สินหรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่
สาธารณะตามข้อ 4.1 ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงชําระภาษีหรือดําเนินกิจการที่
ผิด กฎหมาย ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลถู ก กล่ า วหาว่ า หลบเลี่ ย งการชํ า ระภาษี ห รื อ ดํ า เนิ น กิ จ การที่ ผิ ด กฎหมาย
หน่ วยงานที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริยาภรณ์จะรอการพิจารณาขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์สําหรับบุคคลของนิติบุคคลนั้นไว้ก่อนก็ได้ การบริจาคทรัพย์สินตามข้อ 4.1 นิติบุคคลนั้นต้อง
ไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนในเชิงการค้า การโฆษณา หรือการดําเนินการทางธุรกิจ
4.4 ทรัพย์สินที่นิติบุคคลบริจาคให้แก่ทางราชการ ถ้ากฎหมายกําหนดให้ผู้บริจาคเป็นผู้รับ
ภาระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการบริจาคตามกฎหมาย จะนําค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการบริจาคนั้น
มาใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ได้
4.5 ทรัพย์สินที่นิติบุคคลบริจาคให้แก่ทางราชการและจะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ให้แ ก่บุคคลของนิติบุคคลนั้น ต้ องเป็นทรัพย์สินที่เห็นได้ว่าสามารถ
นําไปใช้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะได้ หากทรัพย์สินที่บริจาคไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะหรือเป็นภาระ
แก่ทางราชการ จะนํารายการการบริจาคดังกล่าวมาใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไม่ได้
4.6 การรับรองผลงานการกระทําความดีความชอบของบุคคลตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องเป็นผู้
รับรองผลงาน และให้บุคคลของนิติบุคคลที่ได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และผู้แทน
นิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ลงนามผูกพันนิติบุคคลร่วมลงนามพร้อมประทับตราของนิติบุคคลหรือให้บุคคลของ
คณะบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมลงนามด้วย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ตามแบบหนังสือรับรองผลงานที่แนบมาพร้อมนี้
4.7 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลของนิติบุคคลตามข้อ 4.1
ต้องมีมติของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลนั้นเห็นควรเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองหรือรายงานการประชุม
ของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหรือของคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลนั้นประกอบการพิจารณาด้วย
4.8 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใดให้แก่บุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคล
ของคณะบุคคลซึ่งกระทําความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 ให้พิจารณาตามผลงานของ
บุคคลนั้น ๆ ยกเว้นกรณีเป็นการบริจาคทรัพย์สินของนิติบุคคลหรือการบริจาครายได้จากการจัดกิจกรรมของ
คณะบุ ค คล ให้ พิ จ ารณาตามจํ า นวนเงิ น หรื อ มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ที่ บ ริ จ าค โดยการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละชั้นตราต้องมีรายการบริจาคทรัพย์สินไม่ต่ํากว่าสามเท่าของการบริจาคทรัพย์สิน
ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีที่ 1 ท้าย พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538
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-54.9 นิติบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
อันเป็นสาธารณประโยชน์ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการศาสนา การศึกษา
การสาธารณสุข การแพทย์ การพัฒนาชุมชนและสังคม การสังคมสงเคราะห์ ความมั่นคงของชาติหรือด้านอื่น
อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
(2) เป็นนิติบุคคลที่มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ประจักษ์
ต่อสังคมโดยทั่วไป เช่น ได้รับรางวัลยกย่องหรือการประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์การที่ปฏิบัติงานอันเป็น
สาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐ
(3) เป็น นิติบุค คลที่ไ ด้รับ การประกาศกํา หนดจากกระทรวงการคลัง ให้เ ป็น องค์ก าร
สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาคในการประเมิน
ภาษีเงินได้ และได้นําเงินรายได้ไปใช้จ่ายเพื่อการอันเป็นสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายได้
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี
(4) ไม่เป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ
(5) ไม่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไรหรือผลประโยชน์ทางการค้า
(6) ไม่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการทางด้านการเมือง
5. เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/จํานวน ดังนี้
5.1 หนังสือรับรองการกระทําความดีความชอบ (จํานวน 2 ชุด)
5.1.1 หนังสือแสดงผลงาน (นร 1)
5.1.2 หนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร 2)
5.2 บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทําความดีความชอบ (นร 3) (จํานวน 2 ชุด)
5.3 บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (นร 4) (จํานวน 1 ชุด)
5.4 บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย (นร 5) (จํานวน 1 ชุด)
5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (จํานวน 1 ชุด)
5.6 เอกสารที่ใช้ในการประกอบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร 1) หรือหนังสือรับรองแสดง
รายการบริจาคทรัพย์สิน (นร 2) (จํานวน 2 ชุด)
5.7 หนังสือรับรองความประพฤติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จํานวน 1 ชุด)
5.8 หนังสือแสดงผลการตรวจสอบการบริจาคทรัพย์สิน (จํานวน 1 ชุด)
5.8 สําเนาทะเบียนบ้านและ สําเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จํานวน 2 ชุด)
-----------------------------------------------------

